Newsletter FSMCV - Federació de Societats Musicals de la ...

http://www.fsmcv.org/pnews/plantilla1.asp?lg=_vl

www.fsmcv.org

La Notícia

Nº 67 - 25 de Septiembre/Setembre de 2009

L'Esdeveniment
CONTINUA LA MÚSICA DE
BANDA ALS AUDITORIS DE
CASTELLÓ I PENÍSCOLA

La FSMCV ha renovat el conveni de
col·laboració amb Castelló Cultural
per a continuar promovent cicles de
música de banda en els auditoris de
Castelló i Peníscola. (...)

VILLENA ACULL UN CURS DE GESTIÓ DE
SOCIETATS MUSICALS

Se celebrarà el dissabte 26 en el marc de la
Campanya d'Activitats Comarcals 2009. (...)

Suera actua en el Templete de Castelló
Oferirà un concert aquest diumenge 27 a les 12
del matí. (...)

La CEMUJ organitza un concert solidari
Es celebrará en el teatre Principal de València el diumenge,
27 de setembre a les 11:00 h. (...)

Proves d'accés a l'orquestra de la Universitat
d'Alacant
L'Orquestra Filarmónica de la Universitat d'Alacant
convoca proves d'admissió (...)

Intercanvi a Villanueva de Castellón
Se celebrarà el dia 25 de setembre a les 22 hores en el
Teatre Ideal. (...)

Concert de l'Orquestra de Consolat de Mar
L’Orquestra Sinfònica Consolat de Mar celebrarà un
concert el 25 de setembre a les 20:00 en l'Auditori de
la Unió Musical de Benaguasil (València). (...)

Titaguas actua en el Palau de la Música
El diumenge 4 d'octubre a les 11:30 h. la Societat
Musical La Lira de Titaguas, sota la batuta de
Mikael Celda González, oferirà un concert en el
Palau de la Música de València. (...)

Concert d'Intercanvi entre L'Artística de Bunyol i Santa
Cecilia de Yátova
El Dissabte, 26 de Setembre tindrà lloc el concert d'intercanvi de
la banda Juvenil de “Los feos” de Bunyol amb la banda Santa
Cecilia de Yátova. Serà en la casa de la cultura de Yátova a les
19:30 h. (...)

ProMúsica Gandia convoca una beca per a
estudis musicals
Podran optar a la Beca “Concepción Merí” 2009 els
estudiants de música residents a la Safor. (...)

La Primitiva de Llíria
estrena la seua pròpia ràdio
La Banda Primitiva, la banda
civil més antiga d'Espanya,
avança i es modernitza, i així
com en el seu moment, va ser pionera i ho ha estat en nombroses
ocasions, dóna un nou pas avant i en el mes de setembre
inaugura “La Ràdio de la Banda Primitiva de Llí (...)

La Unión Musical d’Almoradí nomena a Àngel Lluís Ferrando
nou director de la Banda
Substitueix a José Vicente Díaz Alcaina -actual director de la
Banda Sinfònica Municipal d'Alacant- i compaginarà, a partir de la
present temporada, la direcció de la Banda Sinfònica de la SUM
Almoradí i La Primitiva d'Alcoi (...)

L'editorial Piles s'instal·la a Llatinoamèrica
La nova editorial PILES Llatinoamèrica, S.A.S té la
seua seu en Bogotá, Colòmbia (...)

Convocat el LXIII Certamen de Bandes Ciutat de
Cullera
Se celebrarà el diumenge 11 d'abril de 2010. (...)
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